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Ле а нід АН ФІ МАЎ,
стар шы ня Ка мі тэ та
дзяр жаў на га кант ро лю:

«Мяс цо выя ор га ны ўла ды, на 
жаль, не заў сё ды ад каз на ста-
вяц ца да агу ча ных на сель ніц-
твам праб ле маў. Боль шасць 
з гэ тых праб лем ных мо ман-
таў даў но бы лі зна ё мыя кі-
раў ні кам тых ці ін шых ве дам-
стваў. І тыя пы тан ні мож на 
бы ло вы ра шыць на мяс цо вым 
уз роў ні, не ча ка ю чы, па куль 
пры е дзе вы шэй шае кі раў ніц-
тва, для гэ та га мяс цо выя 
ор га ны ўла ды ва ло да юць да-
стат ко вай кам пе тэн цы яй. 
Важ на кож на му ча ла ве ку 
даць зра зу мець, што яго праб-
ле май зай ма юц ца ад па вед ныя 
ар га ні за цыі. Ка лі ж раз гляд 
пы тан ня ад кла да ец ца, то 
трэ ба па тлу ма чыць, па якой 
пры чы не гэ та зроб ле на і ка лі 
да яго мож на бу дзе звяр нуц ца 
зноў».

120 удзель ні каў з 12 кра ін 
са бра ла пад сва ім да хам 
вы ста ва «Аду ка цыя і 
кар' е ра», якая ад кры ла ся 
ўчо ра ў сце нах Па ла ца 
мас тац тваў у Мін ску.

— Для та го, каб упэў не на кро-
чыць па жыц цё вым шля ху, вель мі 
важ на зра біць пра віль ны пра фе-
сій ны вы бар, — пад крэс ліў пад час 
ура чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця вы-
ста вы на мес нік стар шы ні Ка мі тэ-
та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 
Ві таль ПРЫ ГО ДЗІЧ. — Больш за 
тое, сён ня ва ўсім све це ак ту аль ны 
ло зунг «Аду ка цыя не на ўсё жыц цё, 
а праз усё жыц цё». Та му, спа дзя ю-
ся, кож ны, хто за ві тае ў гэ тыя дні ў 
Па лац мас тац тваў, змо жа знай сці 
тут для ся бе ка рыс ную ін фар ма-
цыю.

Па сло вах Ві та ля Пры го дзі ча, за 
13 га доў свай го іс на ван ня вы ста ва 

«Аду ка цыя і кар' е ра» пе ра тва ры-
ла ся ў свое асаб лі вы на ві га тар, які 
да па ма гае мо ла дзі за ры ен та вац ца 
ў мност ве пра фе сій і ў мо ры аду ка-
цый ных па слуг. Удзел у ёй бя руць 
вы шэй шыя, ся рэд нія спе цы яль ныя і 
пра фе сій на-тэх ніч ныя на ву чаль ныя 
ўста но вы, уста но вы пас ля дып лом-
най і да дат ко вай аду ка цыі, ар га ні-
за та ры моў ных кур саў, а так са ма 
кам па ніі, якія пра цу юць у сфе ры 
аду ка цый на га ту рыз му і аду ка цыі 
за мя жой.

У школь ні каў ёсць маг чы масць 
паў дзель ні чаць у бяс плат ным праф-
ары ен та цый ным экс прэс-тэс ці ра ван-
ні, да ве дац ца ў спе цы я ліс таў фор-
му лу і ўмо вы па спя хо ва га вы ба ру 

пра фе сіі, на якую ін фар ма цыю трэ ба 
звяр таць ува гу ў пер шую чар гу пры 
вы ву чэн ні рэй тын гаў вы шэй шых на-
ву чаль ных уста ноў і іх сай таў. Акра-
мя та го, абі ту ры ен ты мо гуць аса-
біс та па гу та рыць з прад стаў ні ка мі 
пры ём ных ка мі сій.

У рам ках вы ста вы за пла на ва-
ны прэ зен та цыя асоб ных пра фе сій, 
элект рон на га да вед ні ка для абі ту-
ры ен таў www.Kuda.Postupat.by, адзі-
на га ў кра і не праф ары ен та цый на га 
ча со пі са для старшакласнікаў, пе да-
го гаў і баць коў «Кім быць?»

Удзель ні кі вы ста вы пла ну юць 
пра вес ці шы ро кі агляд аду ка цый-
ных пра грам — ад школь ных да 
пас ля дып лом ных, уклю ча ю чы дак-

та ран ту ру, да дат ко вае на ву чан не і 
аду ка цыю за мя жой. Прад стаў ні кі 
кан суль та цый ных агенц тваў па аду-
ка цый ных пра гра мах за мя жой зна-
ё мяць мо ладзь з умо ва мі на ву чан ня 
ў еў ра пей скіх кра і нах.

Вы пуск ні кі ВНУ, ма ла дыя спе цы я-
ліс ты, якія пла ну юць атры ман не пас-
ля дып лом най аду ка цыі або на быц цё 
да дат ко вых ква лі фі ка цый, мо гуць 
атры маць кан суль та цыі прад стаў ні-
коў ву чэб на га цэнт ра ІBA, Ін сты ту-
та біз не су і ме недж мен ту тэх на ло-
гій БДУ, Ін сты ту та ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій БДУ ІР, Рэс пуб лі кан ска га 
ін сты ту та кі та яз наў ства імя Кан фу-
цыя БДУ. Прад стаў ні кі моў ных школ 
рас ка жуць пра ню ан сы зда чы між-
на род ных эк за ме наў ІELTS, TOEFL, 
DALF і TestDaF.

Вы ста ва бу дзе пра ца ваць па 21 
лю та га ўключ на. Да рэ чы, ле тась яе 
на ве да лі ка ля 10 ты сяч ча ла век.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пры ём ная кам па нія — 2015Пры ём ная кам па нія — 2015  ��

ПА ПРА ФЕ СІЮ — НА ВЫ СТА ВУ

Будзь у кур се!Будзь у кур се!
21 лю та га з 9.00 да 12.00 стар шы ня Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар-

вы кан ка ма пра во дзіць пра мую тэ ле фон ную лі нію. За даць пы тан не 
мож на па тэ ле фо не 380 31 52.

Як сустракаюць 
замежных 

спартсменаў

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ўчо ра вы сту піў пе рад 
ка манд ным скла дам Уз бро е-
ных Сіл. У сва ім вы ступ лен ні 
кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў 
важ ныя ас пек ты на цы я наль-
най бяс пе кі і раз віц ця бе ла-
рус кай ар міі.

Пра сіс тэ му між на род най 
бяс пе кі 

«Та кія ар га ні за цыі, як ААН, АБ СЕ, 
зна хо дзяц ца пад ві да воч ным уплы-
вам ад па вед ных дзяр жаў. І, ка лі пра-
ма ка заць, ні я кія функ цыі па між на-
род най бяс пе цы яны ўжо не здоль ны 
ажыц цяў ляць. Яны дэ ман стру юць 

ня здоль насць эфек тыў на пад трым-
лі ваць бяс пе ку ў све це, вы ра шаць 
гла баль ныя праб ле мы і ак ту аль ныя 
за да чы су час нас ці», — ад зна чыў Прэ-
зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу на тое, што Бе ла русь з-за 
свай го геа гра фіч на га ста но ві шча і 
ад кры тас ці ў поў най ме ры звед вае 
ўздзе ян не боль шас ці геа па лі тыч ных 
пра цэ саў, што ад бы ва юц ца ў све це. 
Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, 
ЗША і іх за ход не еў ра пей скія са юз ні-
кі па-ра ней ша му пра вод зяць пла на-
мер ную дзей насць па за ма ца ван ні 
сва іх лі дзі ру ю чых па зі цый у ва ен най, 
па лі тыч най і эка на міч най 
сфе рах.

ЧУ ЖО ГА НАМ НЕ ТРЭ БА, СВАЙ ГО НЕ АД ДА ДЗІМ 
Мы ні ко лі не бу дзем увяз вац ца ў не ра зум ныя су праць ста ян ні, але здо ле ем аба ра ніць су ве рэ ні тэт сва ёй кра і ны 


